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Споживання продуктів харчування та витрати на них  

у домогосподарствах області у ІII кварталі 2013 року 
(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

 

Забезпечення належної якості життя населення, добробуту окремої людини – 

основна мета розвитку суспільства. Споживання продуктів харчування є вагомою 

складовою матеріального становища домогосподарств.  

Значну частку сімейного бюджету родини, незалежно від забезпеченості, щомі-

сяця витрачають на харчування. Так, питома вага витрат на харчування (включаючи 

харчування поза домом) у сукупних витратах сімей області у ІІІ кварталі 2013р. дещо 

зменшилась і склала 50,9% (проти 51,5% торік).  

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства на харчування 

(включаючи харчування поза домом) становили 1699 грн., що на 0,8% більше, ніж в 

аналогічному періоді попереднього року. 

Грошові витрати на продукти харчування (включаючи харчування поза домом) у 

розрахунку на одне домогосподарство склали 1561 грн. (на 0,7% більше,  

ніж у ІІІ кварталі 2012р.). При цьому зросли грошові витрати на споживання картоплі – 

33,1%, яєць – на 17,6%, молока та сиру – на 5,8%, риби та рибопродуктів – на 2,6%, 

цукру (включаючи цукор, використаний на кондитерські вироби), меду – на 0,6%, але 

зменшились на споживання фруктів на 9,5%, олії та жирів – на 2,9%, мяса та 

мясопродуктів – на 1,7%, хліба та хлібопродуктів – на 1%. Грошові витрати на 

харчування поза домом збільшились на 14,1%. 

Слід відмітити, що у ІІI кварталі 2013р. відбулись деякі зміни у харчуванні 

порівняно з відповідним періодом 2012р. У середньому за місяць збільшилось 

споживання однією особою фруктів, ягід, горіхів, винограду – на 5,7%; молока, 

молокопродуктів та масла – на 3,8%. Разом з тим скоротилося споживання картоплі на 

21,8%, олії та інших рослинних жирів – на 11,8%; цукру (включаючи цукор, 

використаний на кондитерські вироби) та меду – на 10%; овочів та баштанних – на 8%; 

м’яса, м’ясопродуктів та сала – на 7,1%; хліба і хлібопродуктів – на 6%. Споживання 

риби і рибопродуктів та яєць, залишилось без змін. 
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